
 

 

 

  

 2011آذر  12 :اقدام مهلت آخرین

 اولویت:  مهم 

جیمز مکلئود، مدیر همبستگی المپیک و ارتباطات کمیته های فرستنده: 

 (امضاء مشترک ) مکنوئل، مدیر ورزشی کیتو  ملی المپیک

 

 امور بین الملل

2012سی اُمین دوره بازی های المپیک لندن  -تخصیص مجدد مدال :موضوع/ ترجمه  

 16( و 98تیرماه  26) 2019جوالی  17 های کمیسیون انضباطی کمیته بین المللی المپیک در تاریخ اتپیرو تصمیم

آقای آرتور تایمازوف، ورزشکار  نتایج کسب شده توسط اعالم شدن مردود( در خصوص 97دی ماه  26) 2019ژانویه 

 ،2012در بازی های لندن  کمیته ملی المپیک گرجستان ورزشکار داویت مودزماناشویلیکمیته ملی المپیک ازبکستان و 

به استحضار می با افتخار بندی مجدد از سوی فدراسیون بین المللی این رشته )اتحادیه جهانی کشتی(  انجام ردهپس از 

آقایان سی اُمین دوره بازی های کشتی آزاد کیلوگرم  211آقای کمیل قاسمی در جایگاه نخست دسته رساند 

  .ندقرار گرفت لندن 1121 المپیک

به ایشان، خواهشمند است موارد ذیل را از آقای کمیل قاسمی  طالبه منظور انجام اقدامات الزم برای تخصیص مدال 

 د:نماییما ارسال  هتحویل گرفته و ب

مدال برنز 

 بج مدال آور مقام سوم 

 گواهی کسب جایگاه سوم 

 IOCبه دپارتمان ارتباطات کمیته های ملی المپیک  (1400آذر  21) 2021دسامبر  12لطفاً موارد فوق الذکر را تا تاریخ 

 به شما ارسال خواهد شد.آقای کمیل قاسمی مدال، بج و گواهی مقام اول در اسرع وقت یل دهید. پس از آن تحو

گزینه های  ،است رسیدههیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک  دستورکار المپیک که به تصویب 17براساس بند  

مدال خود را یکی از آن ها برای مراسم تخصیص مجدد مدال وجود دارد که آقای کمیل قاسمی می توانند در  یمختلف

در جهان گزینه برگزاری مراسم  19-به دلیل بحران همه گیری کوید در حال حاضرنماید. توجه داشته باشید دریافت 

داریم با رعایت قوانین و محدودیت های اجتماعی  امکان پذیر نمی باشد. البته تصمیماهداء مدال  در موزه المپیک 

تعییین شده از سوی  دولت سوئیس و منوط بر تشخیص مساعد بودن شرایط از سوی کمیته بین المللی المپیک این 

   مجدد راه اندازی کنیم.  2022هم تا ماه آوریل  گزینه را

ی شود که ورزشکار تعلیق نباشد و نقض قوانین همچنین در نظر داشته باشید تخصیص مجدد مدال در صورتی انجام م

 مبارزه با دوپینگ نداشته باشد. 

 در صورت وجود هرگونه سوال با ما در تماس باشید. 

 (1400آبان  21) 2021نوامبر  12تاریخ: 

 ریاست محترم کمیته ملی المپیک ج.ا.ایران جناب آقای دکتر صالحی امیریمخاطب: 



 

 

  :توضیحات

 

 :اظهار نظر مقام مسوول
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